
Ideer til brobygning
mellem grundskoler og
ungdomsuddannelser
JUNI 2021



Danske Gymnasier22



Ideer til brobygning 3

Ideer til brobygning

Dette inspirationskatalog indeholder forslag til alternative 
brobygningsaktiviteter, hvis der stadig er restriktioner på  
fremmøde, som dermed forhindrer normal brobygning og 
introforløb. Inspirationen er samlet fra indsendte eksempler  
fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. De kan inddeles i  
3 kategorier, alt efter om der må være fysisk fremmøde,  
og i hvilken grad fysisk fremmøde er tilladt: 
   Fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne er tilladt
   Repræsentanter for ungdomsuddannelserne må møde  

fysisk på grund- og efterskolerne
   Virtuelt fremmøde er nødvendigt
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Fysisk fremmøde på  
ungdomsuddannelserne er muligt 

Tværfaglige projektdag(e)
Gymnasiet tilrettelægger et tværfagligt projekt, som arbejder  
øvelses- og/eller case-baseret. Projektet kan gennemføres på  

 gymnasiet eller på grundskolen.

 
 Eksempler:
 Biologi og idræt: Hvordan kan motorisk træning gennem  
 sanseleg og stimulering påvirke humør og indlæring?
 Kemi og matematik: Spektrofotometri – Hvordan kan man  
	 ved	hjælp	af	lyset	bestemme	ukendte	stoffers	koncentration?	

 

Tematiserede enkeltaktiviteter for grundskoleelever  
med særlig interesse (Talentaktivitet)
Gymnasiet tilbyder grundskoleelever en faglig aktivitet,  

	 som	behandler	et	aktuelt	tema	i	en	specifik	faglig	kontekst.	
 – Kan evt. gennemføres virtuelt. Varighed 1½ – 2 timer.

 Eksempler:
 Samfundsfag: Stormen på Capitol
 Samfundsfag/ historie: Joe Biden
 Biologi: Smag, fordøjelse og tilfredse tarmbakterier
 Psykologi: Forelskelse
 Fysik: Fysik med mobiltelefonen og brug af sensorer
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Tematiserede emneforløb for grundskoleelever 
med særlig interesse (Talentforløb)
Gymnasier tilbyder grundskoleelever at deltage i et forløb 

 over  et antal gange, hvor et specielt fag, som ikke kendes fra  
 grundskolen, introduceres. Kan evt. gennemføres virtuelt.

Eksempler:
Astronomi: 8 lektioner, som introducerer til faget med 

 overskrifterne: Solsystemet, Udstyr, Asteroider, Liv i 
 Universet, Exoplaneter, Solen, Amatørastronomi samt 
 Vores galakse & Universet eller Observationer
 Mediefag: 8 lektioner, som introducerer til faget med 
	 overskrifterne:	Hvordan	laver	man	fi	lm?,	Det	gode	billede,		
 Virale videoer, Ideudvikling, Ideudvikling fortsat + i gang,  
 Produktion, Redigering, Filmfestival
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Repræsentanter for ungdomsuddannelserne 
må møde fysisk på grund- og efterskolerne

Præsentation af formål og indhold
Gymnasiet etablerer en lille gruppe af f.eks. en vejleder,  
en lærer og et par elever, som besøger en grundskole og  

 præsenterer gymnasiets uddannelser for grundskoleeleverne.  
 Det kan også være elevambassadører, som fortæller om deres  
 hverdag på ungdomsuddannelserne. Dette kan evt. gøres i  
 et panelformat. 

Besøget kan udvides til at ske i samarbejde med andre ungdomsud-
dannelsesinstitutioner, så grundskoleeleverne får et indblik i bred-
den af uddannelsesmulighederne. Besøget kan organiseres som  
en præsentation med efterfølgende mulighed for spørgsmål, hvor 
grundskoleeleverne får mulighed for at opsøge de uddannelser,  
der har særlig interesse for dem. Der kan i forlængelse heraf  
organiseres undervisningseksempler. Hvis der er tre klasser på en 
grundskoleårgang, kan der etableres tre undervisningseksempler 
som grundskoleeleverne besøger i turnus. Derved udvides grup-
pen naturligvis med det antal faglærere, som skal gennemføre un-
dervisningen, og hvis det er muligt, kan ungdomsuddannelserne 
tage udstyr med fra deres skole. 

Et besøg bør afsluttes med en fælles aktivitet, som afrunder dagens 
program for alle eleverne.
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Virtuelt fremmøde er nødvendigt 

Virtuelle individuelle eller små møder
Gymnasiet inviterer grundskoleelever til at møde en gymnasie-
elev virtuelt og her blive introduceret til stx- eller hf-uddannelsen  

 og evt. få en virtuel rundvisning på gymnasiet. Et møde kan f.eks.  
 vare 30 minutter og afvikles via Google Meet, Zoom eller Micro-  
 soft Teams. Mødet kan enten være elev til elev, elev til lærer eller  
 elev til vejleder. Det kan måske også være en kombination af de   
 forskellige muligheder. 

Virtuelle stormøder
Gymnasiet eller et samarbejde mellem ungdomsuddannelser 
inviterer	en	grundskoleårgang	fra	en	eller	fl	ere	skoler	til	fælles	

 introduktion til de enkelte uddannelser. Arrangementet kan 
 organiseres på mange måder, men bør indeholde både fælles 
 aktiviteter for alle deltagere, og mulighed for aktiviteter i mindre 
 grupper, hvor elev-chat, Q&A, studieretningspræsentationer 
	 eller	andre	specifi	kke	emner	kan	være	i	fokus.

Virtuel eksempelundervisning
Skolen tilbyder undervisningseksempler virtuelt. Fagvalg er 
åbent, men bør prioritere de store gennemgående fag, som er   

 kendetegnende for uddannelsen, og som alle skal have. For stx 
 prioriteres fag som fx dansk, engelsk, historie, matematik, 
 og studieretningsfag.

Endags digital brobygning
Grundskolens egne undervisere og elever skal guide eleverne 
gennem dagen. I løbet af dagen er der videoer, informations-

	 søgning,	opgaver,	refl	ektionsøveler	mv.	fra	ungdomsuddannelsen,		
 og et rum for at chatte med en elev eller en underviser fra ung-  
 domsuddannelsesinstitutionen. Man kan sende materialekasser 
 med ud til skolen med undervisningsrelevant udstyr, der bruges 
 på den relevante uddannelse. 
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Gamification
Onlinespil, der kan sætte rammen gennem udfordringer  
og spil, hvor eleverne introduceres til de forskellige  

 ungdomsuddannelser.

Virtuel stafet 
Lærerne i grundskolen logger klassen ind på en e-lærings- 
platform (f.eks. Moodle). Her ligger dagen parat med intro til  

 ungdomsuddannelserne. Herefter introduceres de forskellige  
 uddannelser. Forløbet rundes af med en »outro« og en quiz,  
 hvorfra data kan trækkes per skole og formidles til UU- 
 vejlederne til faget »Uddannelse og job«. Derved har vej- 
 lederen mulighed for at tage tråden op og fortsætte dialogen.

360 graders virtuelt explorativt uddannelsesunivers
Eleverne bliver introduceret til ungdomsuddannelserne  
igennem forskellige uddannelsesuniverser, hvor de f.eks.  

	 stifter	bekendtskab	med	eksempler	fra	de	fire	hovedindgange		
	 på	eud	og	de	fire	forskellige	gymnasiale	uddannelser.	Eleverne		
 udfordres på deres forståelse af, hvilke kompetencer der kan  
 anvendes inden for forskellige uddannelser. Under det virtuelle  
 besøg, bliver eleverne bedt om at forholde sig til deres egne  
 kompetencer, og til sidst bliver eleverne præsenteret for deres  
	 egen	»profil«	genereret	af	systemet.	Eleverne	har	mulighed	for		
	 dele	deres	profil	med	forældre,	vejleder	eller	lærere.
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